“Актуальні проблеми правознавства” – збірник наукових праць
юридичного факультету Тернопільського національного економічного
університету у співпраці з НДІ приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Заснований у 2011
році.
У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави
і права, історії політичних і правових вчень та філософії права,
конституційного, адміністративне права і процесу, фінансового та
інформаційногоправа,міжнародногоправа,цивільногоправаіпроцесу,
сімейного права, міжнародного приватного права, господарського
та господарського-процесуального права, кримінального права та
кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу
та криміналістики, судової експертизи, оперативно-розшукової
діяльності, судоустрою, прокуратури та адвокатури.
Виходить 4 рази на рік. Включений до переліку фахових видань
України з юридичних наук Наказом МОН України від 10.05.2017 №
693 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства
щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року».
Видання включено до міжнародної наукометричної бази
Index Copernicus International, Crossref, GoogleScholar.
Порядок публікації матеріалів у фаховому збірнику наукових праць
«Актуальні проблеми правознавства».
1) Приймаються роботи, написані українською, російською або англійською мовами,
обсягом до 12 аркушів включно.
2) Рукопис статті повинен мати такі елементи:
УДК;
код ORCID;
назва секції;
прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, посада;
назва статті українською мовою;
анотації українською і російською мовами (мінімум 700 знаків з пробілами),
розширена анотація англійською мовою (мінімум 1800 знаків з пробілами), які
повинні містити короткий виклад актуальності, мету та результати дослідження;
ключові слова (не менше 5 позицій);
основний текст статті;
список використаних джерел;
список використаних джерел англійською мовою (References).
3) Окрім рукопису статті до редакції подається реферат (розширена анотація) англійською
мовою (реферат має обов’язково містити: назву статті, прізвище та ініціали автора, посаду,
місце роботи, короткий зміст статті. Мінімальний обсяг реферату – 300 слів).
Прохання враховувати при написанні розширеної анотації, що вона виконує функцію
довідкового інструменту (для бібліотеки, реферативної служби), що дозволяє читачеві
зрозуміти, чи варто йому читати або не читати повний текст.
У тексті анотації англійською мовою потрібно застосовувати термінологію, характерну
для іноземних спеціальних текстів. Бажано уникати вживання термінів, які є прямою
«калькою» українсько- чи російськомовних термінів.
4) Стаття повинні містити такі елементи:
– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми
і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття;
– мету статті;
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
– висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Зазначені елементи виділяються в рукописі напівжирним шрифтом.
5) Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля
з усіх сторін – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5.
Посилання на використані джерела здійснюється безпосередньо в тексті.
У квадратних дужках зазначається порядковий номер використаного джерела,
а через кому – конкретна сторінка.
6) Редакційний збір становить 800 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі
перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 40 грн. за кожну сторінку статті.
Список опублікованих праць включається у обсяг статті. Редакційний збір покриває
витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також
поштовою пересилкою журналу авторам.
Кошти авторами перераховуються на картковий рахунок
4149439010358053 ПАТКБ Приватбанк,П.І.Б. одержувача: Грубінко Андрій Васильович.
7) До редакції на електронну адресу zbirnyktneu@ukr.net подаються:
електронний варіант статті;
розширена анотація англійською мовою (реферат);
завірена рецензія доктора або кандидата наук відповідного профілю (крім випадків,
коли автор сам має науковий ступінь);
довідка про автора на окремій сторінці (прізвище, ім’я, по-батькові повністю, організація,
посада, адреса, науковий ступінь, вчене звання, контактні телефони, поштова адреса для
направлення авторського примірника журналу, електронна адреса);
відсканована квитанція.

8) Автори отримують авторські примірники журналу в форматі pdf на вказану
електронну адресу. На поштові адреси, які вони зазначають у довідці про автора
редакція надсилає друкований примірник.
Оплата за публікацію здійснюється після остаточного підтвердження редакцією прийому
статті
до опублікування.
Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду.Рукописи
проходять рецензування та перевірку на наявність плагіату, за результатами якого редакційнаколегія
приймає рішення про публікацію статей або необхідності їх доопрацювання авторами.
Редакція очікує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися для публікації до
інших видань. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.
Редакція залишає за собою право на розміщення та використання матеріалів у наукометричних та наукових
базах, ресурсах відкритого доступу, у мережі Інтернет (в рамках електронної бібліотеки ТНЕУ). Редколегія
може не поділяти думку авторів.

Адреса редакції фахового збірника наукових
статей «Актуальні проблеми правознавства»:

Ознайомитися з вимогами до посилань (ref erences) та прикладом оформлення статей
можна на сайті видання:

Юридичний
факультет
Тернопільського
національного економічного університету,

www.app.tneu.edu.ua

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46а

Ел. пошта: zbirnyktneu@ukr.net

